Duurzame Wijkcontract Helihaven-Antwerpen
Algemene werkingsprincipes van de Wijkcommissie.
Context:
De Stad Brussel heeft een nieuw wijkcontract in de wacht gesleept dat een deel van de
Noordwijk bestrijkt: het duurzame wijkcontract “Helihaven-Antwerpen”. Het is het 18e
wijkcontract dat door het Gewest is toegekend aan de Stad Brussel.
Met 12 miljoen euro steun van het Gewest kan de Stad in overleg met de bewoners en de
lokale actoren een ambitieus actieplan uitwerken om de leefkwaliteit in de wijk op alle
vlakken te verbeteren: openbare ruimte, huisvesting, ondersteuning van de werkgelegenheid
en het sociale leven, milieu, burgerprojecten, collectieve voorzieningen, enz.
De perimeter van dit nieuwe wijkcontract strekt zich uit rond de site van de torens met sociale
woningen van de Antwerpsesteenweg. Het gebied wordt in het zuiden begrensd door de
Bolivarlaan, in het oosten door de grens met de gemeente Schaarbeek en het Zennepark, in
het noorden door de Sluismeester Coggestraat en in het westen door de Groendreef.
Gedurende het hele jaar 2021 zal de Stad Brussel in overleg met de lokale actoren een
diagnose opmaken van de wijk, prioriteiten definiëren en een actieprogramma uitwerken. Dit
programma zal vanaf 2022 vier jaar lang worden uitgevoerd.
Om dit project tot een goed einde te brengen, laat de Stad zich begeleiden door een
studiebureau en doet ze een beroep op de expertise en medewerking van de bewoners en
lokale actoren via een participatieproces (openbare vergaderingen, workshops, verkennende
wandelingen, ontmoetingen op het terrein, enz.) en de oprichting van een wijkcommissie die
is samengesteld uit een burgerpanel.

Algemeen:
Het panel streeft diversiteit na. De samenstelling wordt bepaald door de regionale
regelgeving betreffende de wijkcontracten, met een evenwicht qua gender, leeftijd en
geografische spreiding.
Dit burgerpanel wordt samengesteld voor 5 jaar. Het kan vernieuwd en/of aangevuld worden
indien het aantal vertegenwoordigers van een of meer groep(en) niet meer voldoet aan het
minimum dat is voorzien door de regelgeving betreffende de wijkcontracten.
Het wordt opgericht om het proces te begeleiden voor de uitwerking van het programma van
het wijkcontract en de uitvoering ervan. Doelstelling is om samen het actieprogramma uit te
tekenen en vervolgens de uitvoering ervan op te volgen.

Samenstelling:
Het burgerpanel is samengesteld uit minstens 20 effectieve leden:
•
•
•

minstens 12 bewoners uit de perimeter of de nabije omgeving
minstens 6 personen uit de verenigingen en scholen die actief zijn in de perimeter;
minstens 2 personen uit de economische sector in deze perimeter.

Dit panel zetelt in de wijkcommissie Helihaven-Antwerpen. De wijkcommissie is het
adviesorgaan dat belast is met de opvolging van de uitwerking en uitvoering van het
wijkcontract Helihaven-Antwerpen. Deze commissie is samengesteld uit een burgerpanel
evenals vertegenwoordigers van het College, de diensten van de Stad, het OCMW en het
Gewest.
Opdrachten:
Het panel dat deel zal uitmaken van de wijkcommissie heeft met name als opdracht:
• adviezen uitbrengen en aanbevelingen formuleren over de uitwerking van de
diagnose, de prioriteiten en het actieplan van het wijkcontract Helihaven-Antwerpen
en de uitvoering ervan;
• informatie en ervaringen van het terrein meedelen zodat het projectteam er maximaal
rekening mee kan houden;
• samenwerken met de verschillende actoren van het projectteam om concrete
oplossingen te vinden, op maat van de wijk;
• ontmoetingen met de burgers bijwonen die in de loop van de studie- en
uitvoeringsfasen georganiseerd zullen worden.
Verbintenis van de leden van de wijkcommissie:
De leden verbinden zich er individueel en vrijwillig toe om tijdens de duur van het
participatieproces:
• zoveel mogelijk vergaderingen bij te wonen voor de goede werking van het panel (bij
benadering 3 à 4 vergaderingen van de wijkcommissie en 1 à 2 vergaderingen met de
hele wijk in de loop van 5 jaar vanaf 2021);
• de spreekbuis te zijn van de omwonenden, verenigingen en gebruikers van de wijk,
afhankelijk van de categorie die ze vertegenwoordigen;
• een belangrijke contactpersoon te zijn voor de personen die ze vertegenwoordigen en
hen te kunnen informeren en lopende discussies toe te lichten;
• in een constructieve sfeer samen te werken.

Verbintenis van het projectteam:
Het projectteam (Stad Brussel) verbindt zich ertoe om:
• te luisteren naar de adviezen, aanbevelingen maar ook legitieme bezorgdheden van
de panelleden;
• allerlei experts ter beschikking te stellen om het panel te helpen met zijn opdrachten;
• grondige uitleg te geven bij vragen over de technische dossiers;
• de logistieke organisatie van de panelvergaderingen op zich te nemen.
Werking van het panel:
•
•
•

het panel komt overdag of 's avonds maximaal 3 uur bijeen;
het panel komt vanaf 2021 minstens 3 à 4 keer per jaar bijeen;
een definitief huishoudelijk reglement (werkwijze, agenda, communicatie, enz.) zal
worden goedgekeurd bij de oprichting van de eerste wijkcommissie vanaf 2021.

